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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető 
miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Milyen megfontolások alapján vetették el a levegő 
minőségét javító intézkedéseket?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Átlátszó hozta nyilvánosságra nemrégiben, hogy a kormány szmogellenes intézkedési tervéből
végül szinte semmi sem valósul meg. Mint írják, „egy kormányzati előkészítő dokumentum szerint
hat hónapon át dolgozott öt minisztérium egy olyan terven, amely harcot indított volna a szmog
ellen.  Végül  kialakult  egy olyan  verzió,  ami  tetszett  a  minisztériumok  szakpolitikusainak  és  a
légszennyezéssel foglalkozó szakmai és civil szervezeteknek is. A készítők látványos eredményt
vártak:  úgy számoltak,  hogy ha  a  célokat  sikerülne  elérni,  akkor  2030-ra  5,4  hónappal  nőne a
várható élettartam Magyarországon és  a  légszennyezéshez  köthető  idő előtti  halálozások száma
több, mint ötezerrel csökkenne. A Direkt36 több, a tervről szóló egyeztetéseken részt vevő forrásból
úgy tudja, hogy a programot év végén, az elfogadás előtti utolsó lépésnél a kormány gyakorlatilag
lenullázta: kihúzták belőle a konkrét eredménnyel kecsegtető vállalások legnagyobb részét.”

A vállalások elvetése azért is érthetetlen, mert Magyarországon levegőminőségi válsághelyzet van,
globális  összehasonlításban  is  kiemelkedően  szennyezett  a  levegő,  nemhogy  Európán  belüli
összevetésben.  Évente  16  ezer  ember  hal  meg  idő  előtt  a  légszennyezettség  következtében  az
országban,  forintmilliárdokba  kerül  az  ezzel  összefüggő  a  megbetegedések  kezelése,  még  több
veszteség a kieső munkanapok költsége. Több, mint 10 éve kötelezettségszegési eljárás folyik az
ország ellen az uniós légszennyezettségi előírások be nem tartása miatt, ami ma már az Európai
Bíróságon van. 

Tisztelt Miniszter Úr,



Kérem, adjon tájékoztatást arról, hogy milyen megfontolások alapján vetették el a levegő minőségét
javító intézkedéseket!

Tisztelettel várom válaszát!
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